
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Q234C-G Bezdrátový bluetooth karaoke mikrofon

Popis:

Bezdrátový mikrofon ideální pro karaoke párty a další, pro malé i velké, což zaručuje skvělou 
zábavu. Během zpěvu můžete upravit hlasitost hudby na pozadí, sílu zvuku a navíc zapnout 
funkci echo, abyste se cítili jako na skutečném koncertě.

Zařízení je kompatibilní s Androidem a IOS, takže se můžeme připojit k chytrému telefonu a 
tabletu.Lehké a praktické bezdrátové připojení vám umožní volný pohyb při zpěvu. Mikrofon 
lze připojit k telefonu pomocí systému Bluetooth (nebo jej například připojit k telefonu pomocí 
kabelu USB - MicroUSB, který je součástí sady), lze jej tedy použít také jako přehrávač mp3.

Zařízení má navíc vestavěné FM rádio.Kromě toho velmi čitelný ovládací panel s tlačítky 
umožňuje přepínat a zastavovat skladby, ovládat hlasitost zpěvu. Slot pro paměťovou kartu 
umožňuje nahrávat naše písničky.

Modulační režimy:

Pohádkový hlas písně

Ogreův hlas

Hlas rozesmátého elfa

Standardní hlas

Mikrofon má vestavěný modulátor, takže můžete změnit hlas, stačí podržet tlačítko REC po 
dobu 3 sekund a můžete si vybrat ze 4 modulačních režimů.

Funkční klávesy:Zapnuto / Vypnuto / Režim (bluetooth, FM rádio, vstupní zařízení)Další stopa /
předchozí stopaSkenovat / Pozastavit / PřehrátTlačítko nahrávání / modulace zvukuOvládání 
hlasitostiUpravuje efekt míchání ozvěny / zvuku

Technické specifikace:

Funkce Bluetooth

Mp3 přehrávač

Funkce rádia FM

Frekvenční rozsah: 100 Hz ~ 10 kHz

Maximální úroveň zvuku: 115 dB 1 KHz TDH <1%

Napájení: 1800mAh baterie

Nabíjení: z portu MicroUSB

Výkon reproduktoru: 5W
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Nabíjecí výkon: DC5V

Výstup na kartu: microSD

Výstup: USB

Výstup: 3,5 mm jack (pro připojení externí zvukové sady)

Kabel USB / micro USB

Délka: 23 cm

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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